
משלי

ֵעע.ץ. בֹרר ב יו בב ָעע ה  בתׁשּו ָעמ ה ּו ָעח בל ממ בל ָך  ֶשש ה  שֲעע תת ֻבבלות  בח תת ב ב 1מכי 

רמב"ן

 א בל ישו ב  העניין  בז ה, כי ישראל אמרו כדרך כל  ה באים ל הלחם  באר.ץ נכרי ה ששולחים לפני הם אנשים לדעת  הדרכים ומ בוא

  הערים ו בשו בם ילכו  התרים  בראש  הצ בא ל הורות לפני הם  הדרכים, כעניין שנאמר (שופטים א כד):  הראנו נא את מ בוא

  העיר, ושיתנו ל הם עצ ה  באיזו עיר ילחמו תחל ה ומאיז ה צד י הי ה נוח לכ בוש את  האר.ץ, וכך אמרו  בפירוש (ד ברים א כ ב):

 וישי בו אותנו ד בר את  הדרך אשר נעל ה  ב ה ואת  הערים וגו', כלומר  הערים אשר נ בא אלי הן תחיל ה ומשם נ בא  בכל  האר.ץ.

 וזו עצ ה  הגונ ה  בכל כו בשי ארצות, וכן עש ה עוד מש ה עצמו שנאמר (ל הלן כא ל ב): וישלח מש ה לרגל את יעזר, וכן  בי הושע

  בן נון (י הושע  ב א): שנים אנשים מרגלים, ועל כן  הי ה טו ב  בעיני מש ה. כי  הכתו ב לא יסמוך  בכל מעשיו על  הנס, א בל יצוו ה

  בנלחמים ל היחל.ץ ול הישמר ולארו ב, כאשר  בא  הכתו ב  במלחמת  העי (שם ח  ב): ש היית ה על פי  השם ו במקומות ר בים. אז

 נמלך מש ה  בשכינ ה, ונתן לו  השם רשות ואמר לו שלח לך אנשים ויתורו את אר.ץ כנען, וידעו ה ויגידו לכם ועל פי הם

2תתייעצו  בעניין  הכ בוש:

שופטים

ֶש הם ֵעדי בי בֹר הנות  בב מכים  ָעל במ מעים  ב ב מׁש ֶשזק,  ֶש ב מני- בֹרד שֲעא ֶשמר  בֹריא תו ָעליו.  בג תר בו ָעדיו  ָעי בֹר הנות  בב ֶשאת- בצצּו,  תק בי תו שֲעחזּו אותו-- בֹריא תו ָעריו;  שֲעח תא בדפּו  בר מי תו ֶשזק,  ֶש ב מני  בֹרד שֲעא ָענס  ָעי  תו

ָעׁשם. ָעמת  ָעי תו מתלם,  ָעׁש בירּו ֻבא הּו  מ בי בי תו בֹרלקים;  אא מלי  תלם- מׁש ֵעכן  מתי,  משי ָעע ֶשׁשר  שֲעא תכ מני-- ָעח בל ֻבׁש תחת  תת מטים  בק תל במ ָע היּו  מצים  ָעצ ֻבק במ ֶש הם  ֵעלי בג תר 3בו

רלב"ג

 ו הנ ה קצצו  ב הונות ידי אדני  בזק ו ב הונות רגליו ל הפיל מורך על שאר  המלכים, שיראו מל הילחם  בישראל, עם שכ בר ס ב ב ז ה

4 ה' ית ברך ל השי ב לו מיד ה כנגד מיד ה כמו שזכר: כאשר עשיתי כן שלם לי אלקים.

אברבנאל

 ו המלך  בחולשת ל ב בו נס ורדפו אחריו וקצצו את  ב הונות ידיו ורגליו ו הי ה ז ה אצלי לפי ש ב היותו מלך לא  הי ה ראוי שינוס

 מן  המלחמ ה ומוט ב שימות  ב ה משיחי ה אחרי ה חיים  בזוים ומגודפים  בא בדת מלכותו וכל אשר לו ולכן  בע בור שנס ולא נלחם

 קצצו ידיו על אשר לא נלחם ולא עש ה  ב הם ג בור ה ורגליו על אשר נס  ב הם וגם  הי ה ז ה מ השגחת  הא-ל ית ברך כדי לתת לו

5גמול ידיו כאשר עש ה ליתר  המלכים כמו שזכר

מלבי"ם

 ויקצצו כך נתן ד'  בדעתם לעשות לו מ ה שלא עשו זאת לשום אחד מאוי בי הם, ו הוא קצת נגד חוקי ישראל כי  הריגת ז'

6עממים  הוא  בסייף לא לצערם על ז ה  האופן, אך ששילם לו ד' מד ה כנגד מד ה:

ישעיה ליבוביץ

  ה בעיי ה  הגדול ה מתעוררת  בקשר לאופן ני הול  המלחמ ה,  הנמשכת ו הולכת עד  היום, ולמ ה שאחרי מלחמ ה זו.  ה בעיי ה גדול ה

 וקש ה מאד : מאחר שניתנ ה רשות ל"אומנותו של עשו", נעשת ה  ה ה בדל ה  בין  המותר ואסור,  בין  המוצדק ו הפסול, דק ה מאד

- ממש כאותו "טפח ש בין גן-עדן וגי הנום" (פסיק'  ב'), ואנו חיי בים  ב בדיק ה ו ב בחינ ה אם פרצנו מחיצ ה זו או לאו.
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 יש ויש  בידינו ל הצדיק את פעולתנו  בפני " העולם". דו בריו וד בריו של "עולם" ז ה מגנים אותנו על שנקטנו  בשיטות "תגמול"

 -  הענש ה אכזרית ו המונית של חפים-מפשע על מעשי-פשע של אחרים מתוך מגמ ה למנוע  הישנות מעשים אל ה,  בשיטות

 שנפסלו ו הורשעו על-ידי מצפון  העולם. אנו נוכל לטעון, שלא נ הגנו אחרת מאשר  האומ ה  האמריקנית,  ב הסכמת  האומ ה

  ה בריטית,  בפרשת  הפצצ ה  האטומית : כשראת ה אמריק ה את עצמ ה  בשנ ה  הר ביעית של  המלחמ ה, שלא  היא פתח ה  ב ה ולא

  היא גרמ ה ל ה, ואחרי א בדן ר בע-מיליון מטו בי  בני ה  בפני  הפרספקטי ב ה של  המשך מלחמ ה זו  בסיגנון אי בו-ג'ימ ה ואוקינאו ה

  אזרחים שקטים, רו בם נשים וילדים,100,000למשך זמן שאין לראותו מראש -  ה ביא ה  האימ ה לידי מעש ה- הזווע ה של  הרג 

  ביום אחד לשם סיומו  המ היר של סיוט ז ה. אף אנו נמצאים  היום  בשנ ה  הששית של מלחמ ה שנכפת ה עלינו ושנ הפכ ה סיוט

 מתמיד של אימת שוד ורצח, עד שנטרפ ה דעתם של תוש בי  הג בול ושל  האחראים ל בטחונם וחיי הם ו הם  החזירו מכת  הרג

וא בדן אכזרית.

 יש ויש למצוא  הצדק ה למעש ה ז ה, אך אל נשתדל למצא ה, ונכיר  במועק ה ש היא מטיל ה עלינו. יש תקדים לקי בי ה, וממנו

 נלמד : מעש ה שכם ודינ ה. לא מרשעות ו הפקרות עשו  בני-יעק ב מ ה שעשו : טענ ה ניצחת  הית ה ל הם : " הכזונ ה יעש ה את

 אחותנו" ? ! ואף  התור ה  המספרת את מעש ה שמעון ולוי  בשכם מוסיפ ה על תיאור  הזווע ה שלוש מלים - שלוש מלים  בל בד

 - ש ב הן לכאור ה ניתנת  ה הערכ ה  המוסרית של  הד בר : "...וי בואו אל  העיר  בטח וי הרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם  בנו  הרגו

 לפי חר ב..   בני יעק ב  באו על  החללים וי בוזו  העיר, אשר טימאו אחותם...". ואעפ"כ נתקללו שני ש בטים  בישראל לדורות

 בגלל מעש ה ז ה  ע"י יעק ב א בי הם -  הוא ישראל.

 אפשר ואפשר לנמק ול בסס, ל הס ביר ול הצדיק את מעש ה שכם-קי בי ה מ בחינת כל עקרונות  המוסר  הניתנים לשיקול ולחישו ב

 ראציונלי. אולם קיים גם פוסטולט מוסרי, שאינו כלל  בגדר שיקול וחישו ב, ושממנו נו בעת קלל ה על כל  השיקולים

 ו החישו בים  המוצדקים ו הנכונים  הללו. מעש ה-שכם וקללת יעק ב א בינו,  בשע ה שחז ה ל בניו את ואחרית- הימים - זו הי דוגמ ה

לפרו בלימטיק ה  המוסרית  המחריד ה, שייתכן מעש ה ש הוא מוס בר ומנומק, ואפילו מוצדק (!) - ואעפ"כ  הוא מקולל.

  ה הדגמ ה מן  התור ה - אין משמעות ה  האמונ ה  בייחודו  המוסרי של ישראל או  בייחודו של "מוסר- הי הדות". אין משמעות ה

 שלנו כי הודים אסור לעשות מעש ה ז ה ; אלא זו הי  הדגמ ה שאסור לעשות מעש ה ז ה. "מוסר- הי הדות"  הוא מן  המושגים

  המפוקפקים  ביותר - ולא רק משום שאין  המוסר סו בל שם-תואר מצמצם ואינו יכול ל היות "י הודי" או "לא-י הודי" : עצם

  המושג "מוסר- הי הדות"  הוא סתיר ה מיני ה ו בי ה  בש ביל כל מי שאינו מתעלם  בכוונ ה מן  התוכן ומן  המשמעות  הדתיים של

  הי הדות – ז. א.  בש ביל מי שאינו מזייף את  הי הדות.  המוסר כ הכוונת רצייתו של  האדם כלפי מ ה ש הוא רוא ה כחו בתו ("אין

  במציאות  בעולם - ואף לא ניתן ל היתפס  במחש ב ה מחו.ץ לעולם - שום ד בר  הראוי ל היקרא טו ב ללא  הסתייגות, אלא  הרציי ה

 [או  הכוונ ה]  הטו ב ה  בל בד" : קאנט !) או כלפי מ ה ש הוא מ בין  בט בע  המציאות ( הסטוא ה; שפינוז ה) -  המוסר  הוא קטיגורי ה

 אנתרופוצנטרית-אתיאיסטית, שאינ ה מתייש בת עם  ה הכר ה  הדתית או עם  ה הרגש ה  הדתית ; זו אינ ה מכיר ה אלא את " הטו ב

 ו הישר  בעיני  ה' " - לא את " הטו ב ו הישר"! ואינ ה מעריכ ה את " החכם  בחכמתו" אלא את " המשכיל ויודע את  ה' ". עו בד ה

  היסטורית- אמפירית  היא -  במחילת עצמותי הם של שד"ל, אח ה"ע ו הרמן כ הן - ש הי הדות לא  הפיק ה תורת-מידות ספציפית

 ומעולם לא  התגלמ ה  במוסר ולא דגל ה  בו. תורת- המידות של  הי הדות אינ ה אלא  הקיום  הקפדני של תור ה ומצוות שמשמעותן

7 המוסרית ניתנת לאינטרפרטציות שונות.

עמוד  הימיני סימן ט"ז•

RCA Mission Solidarity Mission to Israel

RCA Solidarity Mission to Israel Expresses View of "Tohar Haneshek" in light of the 
Unprecedented Realities of Recent War with Hezbollah

In light of all that we have seen and heard while here, and considering the reports that have emerged 
over the course of the past month, the moral impact of the changed nature of this war weighs heavily on 

.לאחר קי בי ה7
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our minds, as it does for many Israelis. Like Jews everywhere, we have always admired the 
unparalleled moral standards of Israel’s armed forces in their military engagements, including a 
sensitivity to the suffering of civilians and other innocents who find themselves caught up in the 
entanglements of war. Today, however, there is at the very least, a need to discuss the response to an 
enemy such as Hizbollah, Such an enemy, in contravention of all military rules of war and universally 
agreed upon rules of engagement, puts Israeli men and women at extraordinary risk of life and limb 
through unconscionably using their own civilians, hospitals, ambulances, mosques, and the like, as 
human shields, cannon fodder, and weapons of asymetric warfare. We are appalled that any human 
being, let alone religious leaders claiming to act in the name of an honorable monotheistic faith such as 
Islam, would thus abuse and destroy the image of God that is within every human being. But speaking 
from within our own Judaic faith and legal legacy, we believe that Judaism would neither require nor 
permit a Jewish soldier to sacrifice himelf in order to save deliberately endangered enemy civilians. 
This is especially true when confronting a barbaric enemy who would by such illicit, consistent, and 
systematic means seek to destroy not only the Jewish soldier, but defeat and destroy the Jewish 
homeland. 
New realities do indeed require new responses. Especially when it comes to such matters involving life 
and death, self-sacrifice and the fundamental right to life and limb.

Moral relativism is inherent in espionage. If an American officer, an Ames or a Hanssen, goes over to 
the other side, we call him a traitor. We prosecute him to the fullest extent possible.  But if someone 
from the other side, a Popov or a Penkovsky, comes to our side, we admire him. If he comes for 
ideological reasons rather than for money, we might even call him a hero. The memoirs of CIA officers 
speak with respect and admiration of Soviet intelligence officers, whether from the KGB or GRU, who 
came to the Western side.  But the same memoirs vilify the Americans who helped the other side: from 
the Rosenbergs selling atomic secrets all the way to the John Walker family ring selling cryptographic 
machines and codes. This double-speak may simply be for public consumption. In private, 
sophisticated case officers must be aware of the paradoxes of their trade. …

The moral relativism inherent in international espionage creates a sort of moral equivalence among the 
intelligence services. Their activities are neither fully good nor fully bad. Any chance of moral 
advantage depends on the superiority of their political system. During World War II, for example, not 
much separated the German intelligence services from the Soviet services in the way they conducted 
their business. Both were professional, ruthless, and effective. Both services recruited spies in the other 
country. Good intelligence created slight advantages, but the war was won and lost based on economic 
and military might. …

e defection.

In my opinion, John le Carré is masterful in displaying the moral ambivalence inherent in espionage. 
As the reader makes her way through Tinker, Tailor, Soldier, Spy to The Honourable Schoolboy, to 
Smiley’s People, she realizes that not much separates the British spymaster, George Smiley, from his 
Soviet counterpart, Karla. Their methods and temperament are similar. They are alter-egos, the dual 



faces to the paradoxical craft of intelligence. As a guild within a guild, they have more in common with 
each other than they do with the lesser members of their organizations. They are lonely. …

Le Carré may not be popular with case officers because he holds up a mirror to their duplicitous 
profession. Consider Alec Leamas’ self-reflection at the end of The Spy Who Came in From the Cold: 
“What do you think spies are: priests, saints and martyrs? They’re a squalid procession of vain fools, 
traitors too, yes; pansies, sadists and drunkards, people who play cowboys and Indians to brighten their 
rotten lives. Do you think they sit like monks in London balancing the rights and

wrongs?” By contrast, some case officers may prefer the tidiness of a James Bond movie. There, in a 
glamorous setting, with women in various stages of undress, it is obvious to all who the good guys are 
and who the bad guys are. But, for the rest of us, that clear casting of black and white from the movies 
does not convey the dull gray of what intelligence officers do in the shadows. For that, Le Carré has 
penetrated deeper into the soul of the spymaster than Ian Fleming has. For espionage, the truth is multi-
faceted and contradictory, and it is not susceptible to straight rules and regulations.

If the spymaster has a soul, it must be a mystical one, a balancing of dualities and contradictions that 
goes beyond the conventional formulas of ordinary faith. His morality goes beyond good and evil. One 
might attempt a regulation that states that our case officers are good and that theirs are bad, but that 
would be risible to case officers and citizens with any self-awareness. Further, that would not lend itself 
to anything close to a loose international consensus which, at a bare minimum, is necessary for the 
regulation to become international law. Slavery is wrong—on that there is an international consensus. 
The only consensus that exists concerning espionage is that sometimes it is right and sometimes it is 
wrong; it all depends on the circumstances. While paradox is acceptable in poetry, it is not a solid 
foundation for international conventions and treaties.
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